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1. EINES TÈCNIQUES I APLICACIONS FACILITADES PER L’ADMINISTRACIÓ. 
 

Com ja es va informar després de la reunió de la Comissió de seguiment de Teletreball, es facilitarà 
abans d’abril la CAIXA TIC (portàtil, pantalla, teclat, ratolí, auriculars amb micròfon, miffi per a la 
connexió de dades) a tot el personal que tingui autoritzat teletreball. A IAC-CATAC li preocupa la 
seguretat i la protecció de dades dels treballadors i treballadores en el treball des de casa i per això és 
essencial que tothom treballi amb les eines tècniques de l’Administració, com treballaríem des del 
centre de treball. Cal tenir plenes garanties que no seràs gravat sense el teu consentiment i que no es 
tenen accés, en cap cas, a dades personals. Funció Pública ens assegura que es donen totes les 
garanties, però per tal d’aclarir dubtes es programarà una reunió amb l’Agència de Ciberseguretat. Si 
teniu incertesa sobre algun dels programes que esteu utilitzant o algun de les tasques que esteu 
realitzant ens ho podeu feu arribar a sindicat@catac.cat i plantejarem tots els dubtes a la reunió amb 
l’Agència.  
 
 

2. COMPLEMENT ESPECÍFIC DELS LLOCS DE TREBALL DE DOBLE COS. 
 
IAC-CATAC ha tornat a reclamar que s’ha d’adequar el complement específic dels llocs de treball de 
doble cos al de l’import més elevat. Funció Pública diu que ha estudiat el nombre de llocs afectats i 
que podrien ser un centenar, però ens indica que en aquests moments hi ha prohibició de la Ley de 
Presupuestos del Estado de fer augments retributius generals que no vinguin estipulats a la mateixa 
Ley. Per tant, quina sorpresa, tenen, una vegada més un culpable que no són ells. No comment! IAC-
CATAC seguirem insistint i si cal ho portarem a la via judicial: igual feina=igual salari. 
 

 

3. DISSABTES FESTIUS 2021 
 
IAC-CATAC ha plantejat que al 2021 hi ha 3 dissabtes festius en el calendari laboral: 1 de maig, 11 
de setembre i 25 de desembre. No compensar-los voldria dir que no estem gaudinet del nombre de 
festius que ens corresponen. Funció Pública diu que no tenen obligació, però que, com ja han fet en 
anys anteriors, estan d’acord en algun tipus de compensació i que encara hi ha temps, perquè el 
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primer no és fins l’1 de maig. IAC-CATAC i la resta de sindicats exposem, un any més, que cal tenir 
un acord que faci aquesta compensació quan correspongui d’ofici. En fi, Funció Pública diu que ho 
estudiaran i que en una propera Sectorial ens diran la seva conclusió. Visca la negociació! 
 

 

4. CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL SUBALTERN 
 
IAC-CATAC ja ha plantejat la problemàtica específica del persona Subaltern en reunions anteriors i 
hi havia acord per fer una Mesa Sectorial extraordinària per debatre aquest tema i trobar solucions 
que millorin les seves condicions laborals: problemes de nivells, teletreball (perquè no?), accés a la 
formació, promoció professional, com acabar amb l’alt grau d’interinatge (consolidació del personal 
interí), ... Funció Pública ens convocarà a aquesta Mesa properament. Us convidem a enviar-nos 
informació sobre els problemes que considereu que té el col·lectiu a sindicat@catac.cat.  
 

TORN OBERT: TEMES PENDENTS 
 

a) IAC-CATAC planteja diferents qüestions sobre provisió i selecció: què passa amb el concurs de 
trasllats del cos auxiliar que s’havia de convocar abans de final d’any?, per quan l’acte de tria de 
places de la PIE del cos administratiu?, què passa amb els processos selectius que tenen previsió 
de prova en breu? IAC-CATAC exposa que la situació de la pandèmia i el fet que s’estigui 
estudiant la modificació de l’EBEP en relació a la consolidació del personal interí obliga a aturar 
els processos selectius i demana ja certeses en aquest punt. Però, aquesta i tota la resta de 
respostes, hauran d’esperar a la reunió del Grup de treball de provisió i selecció del 2 de febrer.  

b) Quan s’aplicaran els criteris aprovats per la borsa d’interins? De què serveix signar un acord si 
es publica 3 anys després?  

c) Per què ATRI no permet a tothom enregistrar fitxatges abans de les 7.30h i després de les 19h? 
Tornem a demanar que s’adeqüi ATRI a la realitat de la “flexibilitat” del teletreball. 

d) Quan es convocarà el grup de treball d’ATRI? Cal negociar criteris objectius i transparents de les 
convocatòries del portal ATRI.  

e) Què passa amb el Currículum CEC? Per què encara no està funcionant? Problemes de programa 
informàtic. Una vegada més quan s’ha de fer una modificació en el portal ATRI, és com “acabar 
la Sagrada Família”.  

f) Sembla que el perllongament del gaudi d’APs no ha estat la realitat que els sindicats pensàvem 
quan vam voler arribar a un Acord. IAC-CATAC sent que ha estat un engany, perquè la majoria 
de departaments ho han denegat. Demaneu-ho i que es motivi adequadament la seva denegació 
si així ho necessiteu. Recordeu que el que no es demani per escrit no consta i per tant no es pot 
reclamar. 

 
 

 

Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon desviat 
 i responent totes les vostres qüestions per correu 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 
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